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RESUMO 
O presente trabalho buscou levantar quais peculiaridades devem ser observadas ao se planejar e 
executar o adestramento de uma Bateria de tiro orgânica de um Grupo de Artilharia de Campanha 
Paraquedista em uma cabeça de ponte aérea. Para tanto buscou-se, por meio de pesquisa 
bibliográfica, definir quais são essas particularidades e, por meio de entrevistas com especialistas no 
assunto, definir as melhores fomas de direcionar o adestramento visando o melhor preparo das baterias 
para este tipo de operação. Para isto, buscou-se abordar aspectos atinentes ao Treinamento Físico 
Militar, às possibilidades de emprego e ao procedimento no âmbito de uma bateria de tiro. Durante o 
estudo, também foi possível levantar problemas advindos deste tipo peculiar de operação que não 
possuíam embasamento teórico na literatura acerca do assunto, e, utilizando-se das experiências dos 
entrevistados, propor soluções práticas para estes óbices encontrados. 

 
Palavras-chave: Artilharia de campanha. Paraquedista. Aeroterrestre. Cabeça de ponte aérea. Bateria 
de tiro. Adestramento. 
 
ABSTRACT 

The present work sought to elucidate the peculiarities that should be observed when planning and 
executing the training of an organic gun battery of an Airborne Field Artillery Battalion in an airhead line. 
In order to do so, it sought to define what these particularities are through bibliographic research and, 
through interviews with specialists in the subject, define the best ways of heading the training in order 
to better prepare the batteries for this type of operation. To do so, it sought to report aspects related to 
Military Physical Training, employment possibilities and the procedure in the scope of a gun battery. 
During the study, it was also possible to report problems resulting from this peculiar type of operation 
that had no theoretical basis in the literature on the subject, and, using the experiences of the 
interviewees, propose practical solutions for these obstacles.                                            

Keywords: Field Artillery. Paratrooper. Airborne. Airhead line. Gun battery. Military trainning. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Exército Brasileiro possui atualmente um Grupo de Artilharia de Campanha 

(GAC) orgânico de sua Brigada de Infantaria Paraquedista: o 8o Grupo de Artilharia 

de Campanha Pára-quedista (8o GAC Pqdt). Por ser uma unidade ímpar na Força, 

possui muitos aspectos peculiares a serem observados durante seu adestramento, 

em relação aos demais Grupos de Artilharia de Campanha do Exército. 

Características como as diversas possibilidades de emprego, em especial a que 

distingue a tropa aeroterrestre das demais: as possibilidades de infiltração 

aeroterrestre, aerotransportada e aeromóvel, exigem que haja, por parte deste 

segmento, um adestramento direcionado às suas formas de emprego mais 

específicas, uma vez que são essas particularidades que orientarão seu emprego. Em 

suma, um GAC paraquedista deve estar preparado para atuar de acordo com sua 

forma mais peculiar, pois somente ele estaria habilitado a cumprir estas missões, caso 

necessário, em todo o âmbito das Forças Armadas do país. 

1.1 PROBLEMA 

O adestramento de uma tropa de artilharia de campanha paraquedista se torna 

especialmente dificultado uma vez que não há outras organizações militares no 

Exército que compartilhem da mesma peculiaridade, dificultando que haja trocas de 

experiência ou estudos em maior quantidade, bem como exercícios em quantidade 

satisfatória para testar todas as possibilidades que possam ser observadas nesta 

tropa. Há, no entanto, alguns poucos grupos no Exército que compartilham de formas 

de emprego parecidas que, embora não idênticas, podem ser utilizadas como meios 

para comparações e testes com fim de estudos de suas peculiaridades. Um destes 

grupos é o 20o Grupo de Artilharia de Campanha Leve, orgânico da 12a Brigada de 

Infantaria Leve (Aeromóvel), que compartilha da mesma composição que o 8o GAC 

Pqdt (duas baterias dotadas do Obus 105 mm M56 Oto Melara e uma dotada do 

Morteiro Pesado 120mm Raiado M1, bem como uma Bateria de Comando, no seu 

braço operacional) e de suas mesmas particularidades, que consistem no reduzido 

poder de fogo e tempo de permanência no combate sem que haja ressuprimento, em 

prol de uma flexibilidade de emprego e mobilidade maiores. 

 Em um contexto de combate convencional, uma provável forma de emprego 

da Brigada de Infantaria Pára-quedista seria a formação de Forças-tarefa para o 

estabelecimento de cabeça de ponte aérea em áreas profundas do território inimigo, 
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tendo, neste contexto, uma ou mais baterias do 8o GAC Pqdt atuando em apoio direto, 

ou mesmo o Grupo em apoio geral à Bda, normalmente em dipositivo em 6400’’’. Esse 

tipo de operação possui algumas particularidades, no tocante ao emprego da Bateria 

orgânica do 8o GAC Pqdt, exigindo que haja um adestramento direcionado e bem 

conduzido levando em conta essas particularidades. 

Por se tratar de uma OM integrante da Força de Ação Rápida do Exército 

Brasileiro, o adestramento de uma bateria orgânica de um Grupo de Artilharia de 

Campanha Paraquedista fica dificultado devido às diversas atividades advindas de 

uma tropa desta natureza, em particular devido ao tempo destinado a operações de 

emprego real da tropa. 

O período de adestramento anual fica comprometido também devido à atual 

conjuntura político-social do país, exigindo que grande parte do adestramento seja 

destinado ao estudo e treinamento de Operações de Garantia da Lei e da Ordem no 

âmbito da Unidade e de sua Grande Unidade enquadrante. 

Uma vez que o Grupo incorpora recrutas anualmente, o período de adestramento 

de algumas das baterias do 8o GAC Pqdt fica restrito a alguns meses após os períodos 

de instrução básica e de qualificação. 

Os principais instrumentos que norteiam a instrução militar, o Programa de 

Instrução Militar (PIM), Programa Padrão Básico (PPB) e Programa Padrão de 

Qualificação (PPQ), não possuem distinção entre as tropas de diversas naturezas, 

sendo que as principais formas de se orientar a instrução para tropas específicas são 

as melhores práticas e oportunidades de melhoria, que são adquiridas no decorrer das 

instruções e dos exercícios de adestramento desempenhados em diversos escalões. 

Desta forma, a formação pela qual passam os militares que integram os quadros da 

Brigada de Infantaria Paraquedista distinguem-se das demais tropas apenas pelo 

treinamento específico para a qualificação na forma de infiltração que a difere das 

demais brigadas, ou seja, o salto de paraquedas e as demais particularidades 

atinentes à técnica que o envolve. Não há distinção, portanto, visando as 

particularidades atinentes ao emprego tático e às técnicas militares, nas 

documentações que estabelecem o rumo das instruções tanto de qualificação quanto 

de adestramento. 

 Sendo assim, quais peculiaridades devem ser observadas ao se planejar e 

executar o adestramento de uma Bateria de tiro orgânica de um Grupo de Artilharia 

de Campanha Paraquedista em uma cabeça de ponte aérea? 
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1.2 OBJETIVOS 

Com o intuito de analisar os principais aspectos a serem observados durante o 

adestramento de uma bateria de tiro orgânica de um Grupo de Artilharia de Campanha 

Paraquedista para o apoio de fogo a uma cabeça de ponte aérea, o estudo fasear-se-

á nos determinados objetivos intermediários: 

a) Determinar as particularidades do emprego de uma bateria orgânica de um 

Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista em uma operação aeroterrestre; 

b) Determinar as melhores formas de aplicar as particularidades de uma bateria 

orgânica de um Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista no seu adestramento, 

aproveitando o período de instrução de forma mais eficaz; e 

c) Apresentar soluções para os principais óbices em relação aos problemas 

advindos das peculiaridades de emprego do GAC em apoio às operações militares 

em uma cabeça de ponte aérea. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

As operações aeroterrestres, como define o C 6-1: Emprego da Artilharia de 

Campanha (BRASIL, 1997) são operações combinadas que consistem no movimento 

aéreo e na introdução de forças de combate, com seus respectivos apoios, em uma 

determinada área, para a execução de uma missão tática ou estratégica. Já no Manual 

de Fundamentos EB20-MF-10.103: Operações (BRASIL, 2014), as Operações 

Aeroterrestres (Op Aet) são definidas, de forma mais completa, como aquelas 

relacionadas com o movimento aéreo e a introdução de forças de combate, com seus 

respectivos apoios, por meio de aterragem das aeronaves ou por meio do lançamento 

aéreo de paraquedistas em uma determinada área, visando ao cumprimento de 

missões, de natureza estratégica, operacional ou tática, para emprego imediato após 

chegada ao destino. O emprego de tais operações é de fundamental importância, pois, 

segundo o FM 90-26: Airborne Operations (USA, 1990), a mobilidade estratégica das 

forças aeroterrestres permite o rápido emprego para atender contingência através do 

continuum operacional em qualquer lugar do mundo. Forças aeroterrestres fornecem 

um meio pelo qual um comandante pode influenciar decisivamente nas operações. 

A finalidade do fogo consiste em facilitar a própria manobra e diminuir a 

capacidade de combate do inimigo, quebrando-lhe o moral e reduzindo o seu poder 

de combate (BRASIL, 2015). Nesse contexto do apoio de fogo em operações 
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aeroterrestres, observa-se que a força aeroterrestre tem artilharia de campanha e 

apoio de artilharia antiaérea limitadas até que recursos adicionais possam ser 

introduzidos na área de objetivo (USA, 2015). Até que a artilharia de campanha esteja 

disponível, o apoio de fogo deve ser proporcionado pelos meios aéreos e pelos meios 

orgânicos das unidades aeroterrestres, que já estejam em condições de emprego. 

Quando em posição, a artilharia que acompanha a força apoia a conquista dos 

objetivos até o estabelecimento da cabeça-de-ponte aérea (BRASIL, 2002). Para que 

isso ocorra, deve ser considerada a integração dos fogos orgânicos com o apoio de 

fogo proporcionado pelas demais forças em presença (BRASIL, 2015). 

Em um contexto de defesa de uma cabeça de ponte aérea, o C 6-1: Emprego da 

Artilharia de Campanha (BRASIL, 1997) ressalta que particular atenção deve ser dada 

às regiões mais vulneráveis e às vias de acesso adequadas ao emprego de carros. É, 

em princípio, uma defesa circular em que a artilharia deve estar em condições de atuar 

em todas as direções (campo de tiro de 6400’”) na defesa da cabeça de ponte aérea 

e /ou dos objetivos a serem mantidos. Desta forma, os meios de apoio de fogo podem 

ser empregados para prover apoio em 360º (6400’”), cobrindo toda a área dentro de 

seu alcance útil, assegurando eficiência para a operação e segurança para as tropas 

e instalações (BRASIL, 2015). Um dispositivo de Defesa Circular ou em Perímetro é 

orientado em todas as direções (360º). Sua finalidade é impedir o acesso do inimigo 

à área defendida. Esse dispositivo é adotado para defender posições isoladas no 

interior das linhas inimigas, como, por exemplo, numa cabeça de ponte aérea 

(BRASIL, 2014). 

Cada uma destas fontes demonstram que o emprego de uma tropa de artilharia 

de campanha paraquedista deve ser instruído e adestrado de tal forma que esta  

esteja apta a cumprir com suas missões específicas em um contexto de uma operação 

aeroterrestre. 

Desta forma, a intenção do presente estudo é de esclarecer particularidades e 

encontrar soluções práticas que possam servir como referência para a condução do 

processo de adestramento no âmbito da tropa em questão. 

2 METODOLOGIA 

Para que os objetivos pudessem ser atingidos, este estudo contemplou leitura 

analítica e fichamento das fontes, argumentação e discussão de resultados. Para 

tanto, além da revisão da literatura existente, foi empregada a modalidade 
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exploratória, sendo realizadas entrevistas com especialistas no assunto em pauta, 

tendo em vista o restrito conhecimento disponível, notadamente escrito, no tangente 

à união dos principais objetos de estudo uma vez que, apesar de haver inúmeras 

fontes acerca de Operações Aeroterrestres, mesmo que concernente à Artilharia de 

Campanha, e também inúmeros documentos, em especial do próprio Exército 

Brasileiro tratando sobre o adestramento, escassas são as fontes de discorrem sobre 

as pautas em conjunto.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A revisão de literatura iniciou-se de forma a delimitar quais os aspectos que 

diferenciam a atividade exercida pela artilharia de campanha paraquedista em uma 

operação em uma cabeça de ponte aérea em relação às demais operações. Esta 

atividade foi feita primeiramente de forma generalista para que, então, houvesse o 

aprofundamento dos aspectos encontrados, desta forma delimitando o estudo destas 

particularidades no decorrer do estudo. Se por um lado a concepção da doutrina de 

emprego de tropa aeroterrestre, de uma forma geral, permanece a mesma desde o 

término da Segunda Guerra Mundial, o ambiente operacional, bem como os aspectos 

psicossociais, o conhecimento científico e os materiais empregados evoluíram muito 

nas últimas décadas. E esta evolução continua ocorrendo em um período de tempo 

cada vez menor. Desta forma, o estudo focou em fazer uma conexão entre o 

conhecimento literário atual nos diversos tópicos levantados com a doutrina em vigor 

empregada pelo Exército Brasileiro. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou, além da revisão bibliográfica, a coleta de 

dados por meio de entrevista dos principais envolvidos diretamente com o 

planejamento e execução do adestramento dos efetivos integrantes de uma Bateria 

de tiro paraquedista, visando levantar os aspectos que não são contemplados por 

literatura existente, buscando o conhecimento e o consequente registro das melhores 

práticas e oportunidades de melhoria observados no decorrer dos processos de 

adestramento ocorridos no período atual. 
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Nome Justificativa 

BRUNO VINÍCIUS SILVA VITAL – Cap 

EB 
Adj à 3a Seção do 8o GAC Pqdt  

RODRIGO SANTOS COSTA – Cap EB Cmt 1a/8o GAC Pqdt  

LEONARDO DE ANDRADE BATISTA – 

Cap EB 
Cmt 2a/8o GAC Pqdt  

DANIEL MARCHENA VALOTE – Cap EB 
Cmt 3a/8o GAC Pqdt  e Oficial de 

Treinamento Físico Militar 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

3 RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

3.1 TREINAMENTO FÍSICO MILITAR 

 

 O estudo iniciou-se focando no elemento concernente ao adestramento que 

considera-se a base necessária para o desempenho de todas as demais atividades: 

o treinamento físico militar. Considerando-se as peculiaridades do emprego de uma 

tropa aeroterrestre, pode-se observar que a manutenção do vigor físico é de suma 

importância para que um militar integrante desta tropa possa desempenhar 

regularmente suas funções.  

 Há diversos fatores que influenciam no desgaste físico acentuado em uma 

operação de conquista e manutenção de cabeça de ponte que são distintas das 

operações regulares. Entre eles, podemos citar a elevada quantidade de materiais, 

notadamente armamentos, munição, equipamentos e mantimentos que o militar 

carrega consigo em seu fardo de combate, bem como as grandes distâncias a serem 

percorridas a pé, em uma marcha para o combate partindo da Zona de Lançamento 

até o local em que efetivamente será cumprida a missão. Há ainda o combate em si, 

a possibilidade de não haver ressuprimentos no momento adequado, bem como a 

possibilidade de emprego em diversas regiões, com características climáticas distintas 

sem que haja a possibilidade de uma devida aclimatação anterior. 



7 

 

 A Portaria Nr 032-EME, de 31 de março de 2008 (diretriz para o treinamento 

físico militar e sua avaliação) determina que as organizações militares integrantes das 

Forças de Ação Rápida (estratégica e regionais) devam atingir o Padrão Especial de 

Desempenho (PED). Este padrão, cabe ressaltar, encontra-se em um patamar acima 

dos demais padrões determinados para outras OM operacionais convencionais. Como 

pode-se perceber, as Baterias de Tiro orgânicas do 8o GAC Pqdt enquadram-se no 

PED (salvo algumas exceções de caráter individual), devendo estas possuir um 

planejamento e execução do treinamento físico militar (TFM) de forma adequada para 

que seja atendida tal imposição.  

 De todos os sete princípios do treinamento constantes no EB20-MC-10.350 

(treinamento físico militar), de acordo com o Cap Vital, o mais difícil de ser cumprido 

nos corpos de tropa é o da continuidade. Para que os efeitos do TFM sejam 

alcançados, o treinamento não deve ser interrompido por mais de 48h, pois se 

considera que, após esse período, já pode ocorrer uma diminuição no 

condicionamento (BRASIL, 2015). Em Brasil (2015 p. 2-5) cita-se ainda que “a 

regularidade na prática do TFM é fundamental para que ele possa promover a 

manutenção preventiva da saúde e para que os padrões de desempenho físico sejam 

normalmente alcançados”. 

 Nas entrevistas realizadas, os militares foram unânimes em relatar que o tempo 

disponível para realização do treinamento físico militar estava aquém do considerado 

adequado. Como razões para isso, foram citados fatores como missões externas, 

escala de serviço, bem como algumas missões internas na OM contribuem para que 

o desenvolvimento e manutenção dos padrões físicos ficassem dificultados. Desta 

forma, é de suma importância que seja prevista a prática do TFM mesmo durante os 

Exercícios em Campanha, as missões de GLO da qual o Grupo participar, sempre que 

for possível, bem como deve-se buscar a realização do TFM em períodos do dia 

alternativos, quando houver imposição de horário para o cumprimento de 

determinadas missões conflitantes com o horário normal da prática.  

 Deve-se buscar também, por influência da cadeia de comando, o incentivo para 

a realização de atividades físicas fora do horário de expediente, de tal forma que o 

militar busque aprimorar seu condicionamento físico de forma mais eficaz, 

complementando o treinamento que possa ter ocorrido de forma incompleta na OM. 

Para tanto, o Cap Valote, militar possuidor do Curso de Instrutor de Eduação Física 

do Exército, ministrado pela Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), 
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ressaltou que deve haver intensa preocupação por parte dos comandantes nos 

diversos níveis no sentido de orientar que toda atividade física deva ser acompanhada 

por um profissional devidamente habilitado, seja o Oficial de Treinamento Físico Militar 

da OM ou um militar com habilitação equivalente fora do meio militar. 

 Outro aspecto relativo ao treinamento físico militar que foi levantado pelo Cap 

Valote é a necessidade dos integrantes de uma tropa de natureza aeroterrestre 

estarem aptos a atuar em ambiente aquático. Uma vez que as possibilidades de 

emprego de uma tropa paraquedista são inúmeras, em se tratando de ambiente 

operacional, podemos destacar o marítimo, de selva e de pantanal como locais onde 

seja imperativo a habilidade da tropa em natação. Em BRASIL (2015), ao definir a 

Zona de Lançamento aquática, impõe-se que esta possua uma profundidade mínima 

de 5 metros, desta forma, se fazendo necessário que, além do conhecimento do nado 

em si, haja constantes instruções voltadas para o nado utilitário, notadamente armado 

e equipado, bem como treinamentos voltados para as técnicas de transposição de 

curso d’água durante os períodos de adestramento. 

  

3.2 POSSIBILIDADES DE EMPREGO 

 

 A principal característica que diferencia o emprego da Brigada de Infantaria 

Paraquedista das demais tropas convencionais é a possibilidade de infiltração em 

território inimigo por meio de salto de paraquedas semiautomático. Desta forma, o 

constante adestramento deve ser realizado de tal forma que seus quadros estejam 

sempre preparados para tal emprego. O plano de provas, pelo qual cada militar deve 

realizar um salto semiautomático de aeronave militar em voo a cada trimestre é uma 

destas formas. Estes saltos, quando realizados em operações, permitem que o militar 

pratique, também, a equipagem e os procedimentos para o salto armado e equipado 

com fardo aberto e de combate. No caso particular da artilharia paraquedista, o salto 

individual ocorre com algumas particularidades, notadamente o fato de que muitos 

militares o realizarão com mais equipamentos que apenas os individuais. Portanto, 

será bastante empregado, em caso de um assalto aeroterrestre, o salto utilizando-se 

de fardos e pacotes. O Cap Leonardo cita que materiais como equipamentos rádio e 

equipamentos de comunicações em geral, equipamentos de levantamento 

topográfico, equipamentos de controle e direção de tiro, equipamentos de 

subtenência, dentre outros, exigirão que muitos militares tenham que equipar-se 
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fazendo uso dos pacotes P-1A (Figura 1), P-2A (Figura 2) e P-2B (Figura 3). Esses 

pacotes exigem uma atenção durante sua confecção, equipagem e operação, visto 

que o salto utilizando-se desses meios possui um risco maior de ocorrerem problemas 

que ofereçam riscos à integridade física do pessoal.  

Figura 1 – Pacote P-1A 
Fonte: Brasil, 2015, p. 10-2 
 

Figura 2 – Pacote P-2A 
Fonte: Brasil, 2015, p. 10-3 
 

 
Figura 3 – Pacote P-2B 
Fonte: Brasil, 2015, p. 10-5 
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Da mesma forma, a confecção e lançamento dos fardos, notadamente utilizando-se 

dos pacotes da série “A” A-5 (Figura 4), A-7 (Figura 5), e A-Log (Figura 6), por parte 

dos Mestres-de-salto deve ser sempre praticado e executado.  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 4 – 
Pacote A-5 
Fonte: Brasil, 2015, p. 11-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Pacote A-7 
Fonte: Brasil, 2015, p. 11-5 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Fardo A-Log 
Fonte: Brasil, 2015, p. 11-10 
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 Para isso, devem ser utilizadas de forma ampla as instalações e recursos da 

Área de Estágios do Centro de Instrução Paraquedista General Penha Brasil 

(CIPqdtGPB), para que haja um constante adestramento e uma maior interação do 

pessoal com estes materiais, de tal forma que, pela prática constante, diminuam-se 

os riscos envolvidos neste tipo de operação. 

 Outro tipo de operação para a qual um grupo de artilharia de campanha 

paraquedista deve estar preparado é a infiltração aeromóvel. Isto é uma possibilidade 

notável visto que o apoio de fogo inicial de artilharia na área de objetivos é limitado, 

uma vez que a maioria dos seus meios desembarca com o escalão de 

acompanhamento (BRASIL, 2007), que ocorre em uma fase posterior ao Escalão de 

Assalto. Normalmente este apoio de fogo não estará disponível durante a fase da 

conquista dos objetivos do escalão de assalto, mas deverá estar disponível durante a 

sua manutenção. Uma vez que, nesta fase posterior haverá uma maior segurança na 

posição, notadamente em relação à artilharia antiaérea, haverá a possibilidade real 

do GAC paraquedista ser infiltrado por meio de aeronaves de asas rotativas. Esta 

infiltração, caso seja possível de ser realizada, será um fator facilitador das operações, 

em relação à infiltração aeroterrestre, por diversas razões que se seguem: 

 a) A infiltração aeromóvel exige menor emprego e preparo de meios para o 

transporte das peças e, ocasionalmente, das viaturas tratoras, uma vez que dispensa 

a utilização das plataformas, tirantes, tensionadores e os paraquedas de carga, que 

seriam utilizados em grande número e possuem dimensões elevadas. A preparação 

dos materiais para o transporte de helicópteros, utilizando-se do gancho externo, 

exige menos meios e um menor tempo de preparação, bem como uma menor 

especialização. 

 b) O desembarque na área de operações possui uma exigência muito menor 

em relação ao local. Caso houvesse o transporte de uma bateria de tiro por meios 

aerotransportados, haveria a necessidade da existência ou criação de um aeródromo 

compatível com as características da aeronave, sendo maior o seu tamanho quanto 

maior for o desempenho e capacidades da aeronave empregada. Para o caso do 

desembarque aeroterrestre, a imposição seria pela existência de uma Zona de 

Lançamento de características e dimensões compatíveis, livre de obstáculos naturais 

que poderiam acarretar danos ao material. Conforme consta em Brasil (2015 p. 4-1), 

a dimensão mínima de uma ZL para o lançamento de pessoal é de 200m x 200m, e 

para o lançamento pesado de 400m x 600m. Em ambos os casos, haveria também a 
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necessidade da presença da única tropa habilitada a reconhecer e operar tanto os 

aeródromos quanto as zonas de lançamento, os destacamentos da Companhia de 

Precursores Paraquedista. 

 c) A preparação, transporte e desembarque das palamentas das peças, bem 

como dos materiais de comunicações, topografia e controle e direção de tiro ocorre 

de maneira mais fácil e envolvendo menos riscos de perdas e danos. 

 d) A inexistência do salto semiautomático constitui-se também em um fator 

sanitário importante, uma vez que reduz os riscos de baixas em pessoal provenientes 

do desembarque aeroterrestre. 

 Por conta de tudo que foi citado acima, é de suma importância que haja o 

constante adestramento dos quadros do 8o GAC Pqdt em operações aeromóveis. 

Deve-se buscar aperfeiçoamento constante das técnicas e táticas, principalmente 

mediante exercícios junto à Aviação do Exército e intercâmbios junto à 12a Brigada de 

Infantaria Leve (Aeromóvel), em especial junto ao 20o Grupo de Artilharia de 

Campanha Leve, grupo integrante das Forças de Ação Rápida vocacionado para as 

operações aeromóveis.  

 Para que uma bateria de tiro esteja capacitada para executar tais operações, 

faz-se necessário que esta disponha dos materiais necessários utilizados para o 

preparo e transporte das peças, das viaturas, da munição e do restante do material, 

como eslingues, olhais, mosquetões e redes de carga. Da mesma forma, seu pessoal 

deve estar capacitado para realizar o preparo e a operação de uma zona de pouso de 

helicópteros (ZPH), bem como para realizar o balizamento e atrelamento de cargas 

externas no gancho das aeronaves. Por doutrina, todos os Batalhões de Infantaria 

Leves orgânicos da 12a Bda Inf L (Amv) possuem um Pelotão de Reconhecimento 

orgânico, que é a tropa especializada no reconhecimento, preparo e operação das 

ZPH e no balizamento das aeronaves para as demais operações aeromóveis. Como 

a artilharia de campanha, tal como em uma operação aeroterrestre, normalmente 

integrará o escalão de acompanhamento, não há por doutrina uma tropa especializada 

em infiltração prévia constante nos quadros do GAC aeromóvel, cabendo esta missão 

à Seção de Reconhecimento e Inteligência da Bateria de Comando do 20o GAC L, no 

âmbito Unidade, e às Seções de Reconhecimento, Comunicações e Observação no 

âmbito das Subunidades. Para tanto, seus efetivos são devidamente capacitados e 

adestrados, bem como seus quadros de distribuição de material (QDM) possuem a 

previsão de utilização de materiais específicos para esta atividade, como 
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equipamentos de balizamento e equipamentos rádio capazes de realizar enlace com 

as aeronaves envolvidas na operação. Por isso, caso haja a necessidade do emprego 

de uma bateria ou de um grupo paraquedista em uma operação aeromóvel, faz-se 

necessário que seus integrantes, conforme já citados, estejam capacitados tanto em 

instrução e adestramento quanto em materiais específicos para realizar essa 

atividade. 

 Quanto à versatilidade de emprego, é correto afirmar que as operações 

aeroterrestres podem ocorrer em qualquer tipo de ambiente. 

O preparo especializado, particularmente da tropa paraquedista do Exército 
Brasileiro, direcionado para os mais diversos ambientes encontrados em 
áreas operacionais do continente (AOC), habilita as tropas aeroterrestres ao 
emprego em ampla variedade de operações sob condições especiais de 
ambiente, sem perda de suas características (BRASIL, 2007, p. 9-2). 
 

 Devido a essa característica, segundo o Cap Vital, constantemente ocorrem 

exercícios de adestramento nos mais diversos ambientes operacionais do território 

nacional. Os militares integrantes das baterias de tiro paraquedistas devem estar 

constantemente familiarizados com as peculiaridades de emprego de cada região. O 

reconhecimento, escolha e ocupação de posição (REOP) deve ser treinado pelas 

Baterias de Obuses, utilizando-se tanto do Obus M56 105mm Oto Melara quanto do 

Morteiro Pesado Raiado 120mm M1, adaptando a técnica às particularidades de cada 

região. Para isso, deve-se buscar a realização de pedidos de cooperação de instrução 

(PCI) constantes no intuito de manter atualizados os conhecimentos referentes aos 

diversos procedimentos para cada ambiente operacional. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DA BATERIA DE TIRO 

 

 Durante as entrevistas com os Comandantes das Baterias de Obuses do 8o 

GAC Pqdt, buscou-se identificar os procedimentos relacionados a um REOP em uma 

operação de cabeça de ponte aérea que fossem diferentes dos praticados nas 

baterias de obuses convencionais e que, na opinião desses especialistas, 

apresentariam problemas que necessitassem de uma solução que não constasse nos 

manuais existentes.  

 O primeiro problema citado pelos três Cmt Bia entrevistados foi acerca da 

utilização da rede de camuflagem quando da entrada das baterias em posição em 

6400”’.  

O meio artificial mais comum para camuflar a peça é a rede de camuflagem. 
Ela mede 6 metros de lado e é constituída de cordas e guarnecida com tiras 
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de tela de juta. Quando a rede estiver sustentada pelos suportes, deve ser 
completada a camuflagem com a ajuda de elementos de vegetação colhidos 
nas cercanias (BRASIL, 1983, p. 3-37). 
 

 Inicialmente havia a prática comum por parte das baterias de não se fazer uso 

das redes de camuflagem, uma vez que esta, normalmente lançada da metade do 

tubo da peça para a retaguarda, atrapalharia o tiro caso houvesse necessidade de se 

girar a peça aos lados ou à retaguarda, pois parte da rede ficaria à frente do tubo. 

Além disso, as flechas do Obus Oto Melara esbarrariam nos suportes artificiais ou 

naturais (normalmente constituídos de troncos de bambu), ao se tentar girar a peça.  

 Esta situação não era a desejada visto que o interior de uma cabeça de ponte 

aérea comporta pouco espaço para o desdobramento de uma bateria de tiro, bem 

como há pouco espaço disponível para que sejam planejadas posições de troca. Além 

disso, existe a possibilidade de as viaturas tratoras não estarem disponíveis por não 

terem sido levadas à cabeça de ponte aérea. Desta forma, crescia a importância de 

se encontrar uma solução prática para este problema, uma vez que a camuflagem das 

peças e dos demais órgãos, nesta ocasião, constitui-se da principal medida passiva 

de defesa da bateria.  

 A solução encontrada, que após alguns testes realizados pelos entrevistados 

mostrou-se viável, foi de lançar a rede de camuflagem normalmente, após a pontaria 

da bateria. Caso fosse necessário o giro da peça para alguma das direções que não 

à frente, os militares integrantes da guarnição da peça, já devidamente treinados, após 

o comando do Comandante da Linha de Fogo indicando a direção da ação, deitariam 

os quatro suportes à retaguarda simultaneamente, cada um sendo levado ao chão por 

um servente diferente. Esta operação não dura mais que alguns segundos. Desta 

forma, a rede se mantém ao chão ainda aberta e presa aos suportes, sem interferir 

nos trabalhos da guarnição, facilitando sua montagem ao final da missão de tiro. Este 

procedimento mostrou-se eficiente tanto para uma bateria de obuses quanto para uma 

bateria de morteiros. 

 Outra questão levantada diz respeito à bateria de morteiros. Segundo o Cap 

Costa, Cmt 1a Bia O Pqdt, bateria que possui também o material Mrt P 120mm, as 

viaturas tratoras utilizadas para o morteiro pesado, no 8o GAC Pqdt, são a Agrale 

Marruá e a Land Rover Defender 130. A principal dificuldade encontrada, neste caso, 

foi como comportar a guarnição, com seu material individual, as palamentas da peça 

e a munição de artilharia no interior das viaturas. Na Land Rover, além do motorista e 

do chefe de peça, há espaço para mais dois integrantes no interior da cabine, havendo 
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a necessidade de apenas mais dois militares serem transportados na caçamba da 

viatura. Já na Marruá, apesar de a caçamba ser maior que a da Land Rover, só há 

espaço para o motorista e o chefe de peça no interior da cabine, havendo a 

necessidade do transporte de quatro militares na retaguarda da viatura. Em ambos os 

casos, em havendo o transporte de toda munição prevista, não havia como transportar 

todo o material necessário. A solução encontrada e testada no âmbito da bateria foi 

de amarrar as mochilas (que no 8o GAC Pqdt são de grande capacidade) nos cajados 

existentes na caçamba da viatura. Utilizando-se de um cabo solteiro em cada lado, 

entrelaça-se o mesmo nos cajados, passando pelo interior dos olhais existentes nas 

laterais da armação da mochila, ficando estas penduradas com a tampa voltada para 

baixo na parte externa da viatura. Tal procedimento também deve ser ensaiado e 

executado por todos militares que compõe a guarnição da peça simultaneamente, de 

tal forma que se perca o mínimo de tempo possível para realizar a amarração, 

facilitando a saída rápida da posição. Tal procedimento é facilitado caso cada mochila 

disponha de dois mosquetões, bastando que eles sejam engatados ao cabo já 

previamente amarrado e tracionado. Desta forma, não há a necessidade que a 

amarração de todas as mochilas sejam feitas simultaneamente. Com esta solução, 

tornou-se viável o transporte de todo pessoal e material previsto para cada peça.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em se tratando dos objetivos propostos ao início do estudo, pode-se concluir 

que estes foram atingidos, ampliando o conhecimento de quais peculiaridades devem 

ser observadas ao se planejar e executar o adestramento de uma Bateria de tiro 

orgânica de um Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista em uma cabeça de 

ponte aérea. 

 A revisão de literatura e a entrevista realizada junto ao Adj à 3a Seção do 8o 

GAC Pqdt possibilitou concluir acerca da necessidade do devido planejamento do 

treinamento físico militar, buscando-se soluções para que não seja perdida a sua 

continuidade, de tal forma que se possibilite manter o preparo físico de acordo com os 

padrões mínimos exigidos em legislação, bem como permitiu compreender a 

necessidade da intensificação das instruções de natação junto aos militares 

integrantes desta tropa. 
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 A metodologia empregada permitiu, também, elucidar os diversos fatores a 

serem intensificados no adestramento de uma tropa aeroterrestre, especialmente no 

que concerne ao seu emprego por meio do uso de paraquedas semiautomático, por 

meio de aeronaves de asas rotativas, bem como a necessidade do adestramento 

visando o emprego nos diversos ambientes operacionais possíveis. 

 As entrevistas realizadas junto aos Cmt Bia possibilitaram a identificação de 

problemas encontrados no emprego de suas baterias em situações específicas típicas 

do emprego em uma cabeça de ponte aérea, bem como permitiram o conhecimento 

e difusão de melhores práticas visando preencher lacunas existentes na literatura 

disponível atualmente acerca dos óbices levantados. 

 Conclui-se, por fim, que há a necessidade de maiores estudos visando 

atualização das fontes de consulta existente, bem como de um maior aprofundamento 

por parte da literatura de referência buscando abordar o assunto em pauta de forma 

mais específica. 
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 O presente trabalho buscou levantar quais peculiaridades devem ser 

observadas ao se planejar e executar o adestramento de uma Bateria de tiro orgânica 

de um Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista em uma cabeça de ponte 

aérea. 

 Com base na pesquisa bibliográfica realizada, bem como nas entrevistas com 

especialistas, pode-se concluir que a literatura a respeito do assunto não abrange de 

forma pormenorizada certos aspectos atinentes ao adestramento de uma bateria 

dotada de tão distintas peculiaridades. 

 Desta forma, foi levantada a possibilidade de uma solução prática acerca da 

camuflagem individual das peças, quando desdobradas em uma linha de fogo. O 

presente trabalho focou na peculiaridade da forma de lançamento de camuflagem 

para o caso de a bateria estar em 6400’’’, porém observou-se que, mesmo para as 

peças em linha, a camuflagem utilizando-se de meios artificiais (rede de camuflagem), 

tão praticada nos diversos GAC auto-rebocados do Exército Brasileiro, não se 

encontra descrita em nenhum manual em uso, tendo a difusão de sua técnica sendo 

feita de forma empírica.  

 Para tanto, sugere-se que seja incluído no manual C 5-40:  Camuflagem, 

princípios fundamentais e camuflagem de campanha, no capítulo 14 (a camuflagem 

da artilharia e das instalações de mísseis), a técnica de camuflagem utilizando-se de 

duas redes de camuflagem, unidas entre si e tendo uma dessas suspensas por quatro 

suportes, sendo a segunda rede presa ao solo por meio de estacas de tal forma a 

camuflar as palamentas e os equipamentos individuais, bem como a munição e a 

guarnição da peça. Sugere-se, também, que seja ressaltado que tal técnica também 

é eficaz no caso de entrada em posição em 6400’’’. 


